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Probation Outcome. A Descriptive Analysis  

of Family Factors 

[Rezultatul probaţiunii. O analiza descriptivă a factorilor familiali] 

 

Ioana BAUMGARTEN1 

Abstract  

The study investigates the situation of probationers from the records of 
Probation Service (PS) between 2002-2013, in Cluj County. The aim of the study is 
to identify the family characteristics of probationers (family support,  incarceration of 
parents/relatives, temporary emigration of parents) to see if these variables are 
predictive for failure or successful exit from P.S. The study is descriptive and is based 
on the life course approach. Kaplan-Meier analysis was used to identify possible 
relationships between the variables which I analyzed. In conclusion, the failure of PS 
is more likely for those who have parents incarcerated and have not benefited of family 
support during surveillance. 
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Introducere  
Adolescenţii reprezintă o categorie de indivizi vulnerabilă, 

datorită schimbărilor complexe prin care trec. În această perioadă este 
vital pentru ei să aibă o familie care să le ofere suport, înţelegere, 
dragoste, relaţii de ataşament stabile, modele de comportament 
prosociale, etc. Însă, nu toţi adolescenţii au şansa de a se bucura de un 
sistem familial normal şi funcţional. Mulţi dintre ei trăiesc în familii 
separate, promiscue, care se confruntă cu sărăcia sau părinţii/fraţii sunt 
încarceraţi iar violenţa, agresiunea, lipsa controlului parental, a relaţiilor 
de ataşament sunt elemente care fac parte din cotidianul acestor familii şi 
sunt variabile întâlnite în rândul delincvenţilor juvenili.  

Studiul prezent analizează comportamentul delincvent din 
perspectiva teoretico-explicativă a cursului vieţii, delincvenţa este 
percepută din această perspectivă ca o traiectorie care se modifică în 
timp ce se află sub influenţa schimbărilor istorice şi sociale la care asistă 
indivizii (Chung et al., 2002; Sampson şi Laub, 1993; Hagan, 1997; Ayers 
et al. 1999). Studiul prezintă analiza Kaplan Meier.   
 

Cercetări anterioare   

Reuşita şi succesul procesului de supraveghere sunt relative şi 

discutabile. Cercetările indică rate variate ale eşecului probaţiunii 

(recidiva), procentul fiind variat în funcţie de tradiţia probaţiunii 

prezente în fiecare ţară, însă şi de programele care se derulează  în cadrul 

serviciilor de probaţiune (Gill, 2010). Un procent cuprins între14% şi 

60% dintre persoanele care intră în probaţiune sunt arestate din nou în 

timpul perioadei de supraveghere, ca urmare a nerespectării măsurilor şi 

obligaţiilor impuse de instanţă sau a comiterii unei noi delicte în această 

perioadă susţine Morgan (1994). Ratele ridicate ale eşecului probaţiunii 

atrag atenţia asupra nevoii de explorare şi înţelegere aprofundată a 

factorilor care conduc spre acest fenomen (eşec) dar, totodată şi asupra 

factorilor care conduc spre minimizarea acestui risc şi implicit, la 

conturarea unui model care să aibă rezultate semnificative pozitive, un 

model de succes; aspecte asupra cărora va fi îndreptată atenţia şi în 

studiul prezent. 

Cele mai multe studii au analizat preponderent relaţia factorii 

demografici, în raport cu rezultatul final al procesului de supraveghere: 

eşecul sau succesul probaţiunii (Olson şi Lurigio, 2000; Morgan, 1994), 

şi au urmărit mai puţin şi variabilele care sunt legate de familie, şcoală, 
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mediu, etc. Studii care au analizat rezultatul final al probaţiunii (Glaze şi 

Bonczar, 2008), raportează fie rata de eşec a persoanelor supravegheate, 

fie analizează relaţia dintre rezultatele supravegherii şi caracteristicile 

demografice care sunt asociate cu comportamentul infracţional (Olson şi 

Lurigio, 2000). În privinţa caracteristicilor persoanelor aflate sub 

supraveghere, studiile realizate în spaţiul american arată că populaţia 

majoritară este preponderent masculină (76%), în timp ce populaţia 

feminină este semnificativ redusă, iar în privinţa rasei, caucazienii 

reprezintă (56%), urmaţi de afro-americani (29%) şi hispanici şi latini 

(13%) (Taxman, 2009). În privinţa trecutului infracţional, în urma unui 

studiul amplu realizat de Bureau of Justice Statistics (BJS) s-a constatat 

că 48% au avut o condamnare anterioară intrării în probaţiune, iar în 

ceea ce priveşte vârsta, 26% aveau vârsta între 18-24 ani (Taxman, 2008).  

Bonczar (2008) arată că lucrurile s-au schimbat semnificativ în 

ultimii ani, în ceea ce priveşte reuşita/succesul procesului de 

supraveghere. Un procent semnificativ (73%) dintre cei care intră în 

probaţiune încheie termenul de supraveghere cu succes, 82% îndeplinesc 

toate condiţiile impuse; în timp ce un procent semnificativ redus (18%) 

dintre persoanele supravegheate nu reuşesc să finalizeze termenul de 

supraveghere.  

Factorii aflaţi într-o relaţie negativă cu ieşirile din serviciul de 

probaţiune sunt legaţi şi de consumul de alcool şi droguri, de probleme 

de natură psihică., dar şi lipsa suportului familial este unul dintre cei mai 

puternici indicatori ai eşecului persoanelor aflate sub supraveghere 

(McLellan et al. 2000). 

 
Metodă 

Studiul prezent analizează modalitatea de ieşirea a minorilor şi 

tinerilor care au ieşit din  Serviciul de Probaţiune (SP) în perioada 2002-

2013, din judeţul Cluj (N=244). Au fost analizate caracteristicile familiale 

ale subiecţilor (e.g „suport familial”, „emigrarea temporară părinte/ 

părinţi”,  „încarcerarea părinţi/rude apropiate (fraţi în special)) pentru a 

vedea care dintre aceste caracteristici sunt predictori ai modalităţii de 

ieşire din SP. Ieşirea din SP prin succes (reuşită) şi prin eşec (recidivă) 

sunt evenimente concurente şi se exclud reciproc.   

Cercetarea cantitativă a presupus culegerea datelor, care au fost 

obţinute în urma studierii dosarelor de probaţiune ale minorilor şi 
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tinerilor, aflate în evidenţa SP, cu scopul alcătuirii bazei de date. Datele 

au fost prelucrate cu programul SPSS versiunea 18.  

Variabila Dependentă: Evenimentul studiat este modalitatea de 

ieşire a minorului/tânărului din Serviciul de Probaţiune (SP) care poate 

fi realizată prin două moduri: 1. eşec (recidiva)- ieşirea  din SP înainte de 

finalizarea termenului de supraveghere, sau 2. succes (reuşita)- ieşirea din 

SP la expirarea termenului de supraveghere. Eşecul a fost operaţionalizat 

prin toate formele care au condus la ieşirea din SP înainte de expirarea 

termenului: revocare datorită încălcării măsurilor şi obligaţilor impuse de 

instanţă; rearestare; încarcerare. Variabila dependenta este de tip ”timp” 

sau ”durată” şi am calculat-o ca număr de luni de la data intrării 

minorului/tânărului în SP şi data ieşirii acestuia din SP. Caracteristicile 

familiale (variabilele independente) incluse în studiu sunt dihotomice şi 

sunt codate cu 0 şi 1 ce indică absenţa sau prezenţa factorului observat. 

Variabilele analizate sunt în literatura de specialitate corelate cu 

delincvenţa şi recidiva  (Cottle et al. 2001;  McLellan et al., 2000; Ang şi 

Huan, 2008; Friday et al. 2005) 
 
Rezultate  
 

Tabel 1. Date descriptive pentru fiecare modalitate de ieşire a 
minorilor/tinerilor din SP 

 
Modalitatea 

de ieşire 
din  SP 

N % Media 
(luni) 

Eroare 
standard 
a mediei 

Mediana 
(luni) 

Eroare 
standard a 
medianei 

Eşec 69 28.3 33.790 1.288 34.000 1.407 

Succes 175 71.7 51.083 1.990 65.000 . 

Total 244 100 - - -  

Notă: mediile şi medianele sunt estimări Kaplan-Meier 
Sursa: Realizat de către autoare 

 

Eşantionul a fost de 244 de cazuri (5 cazuri au fost excluse din 

analiză datorită indisponibilităţii datelor). 28.3% dintre subiecţi au ieşit 

prin eşec din SP (n=69), iar un iar un procent semnificativ de 71.7% au 

ieşit prin succes (n=175), aceasta din urmă fiind cea mai frecventă 

modalitate de ieşire din SP întâlnită în rândul minorilor/tinerilor în 

intervalul de timp studiat (2002-2013).  
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Tabel 2. Caracteristici descriptive ale eşantionului în funcţie de 
modalitatea de ieşire a minorilor/tinerilor din SP (N=244) 
 

Caracteristicile familiale 
ale minorului/tânărului  

Eşantion  Ieşire din SP prin 
succes 

Ieşire din SP prin 
eşec 

 N % N % N  % 

ÎNCARCERARE 
PĂRINŢI/ RUDE 
APROPIATE 

      

Nu  203 83,2 153 75,4 50 24,6 

Da  41 16,8 22 53,7 19 46,3 

EMIGRARE 
PĂRINŢI 

      

Nu  207 84,8 142 68,6 65 31,4 

Da  37 15,2 33 89,2 4 10,8 

SUPORT FAMILIAL       

Nu  59 24,2 32 54,2 27 45,8 

Da  185 75,8 143 77,3 42 22,7 

Sursa: Realizat de autoare  
 

83.2% dintre subiecţi nu avut părinţi sau fraţi încarceraţi 

(n=203), dintre aceştia 75,4% ies prin succes, în timp ce 24,6% ies prin 

eşec. Pattern-ul infracţional familial are efecte semnificative de această 

dată asupra comportamentului delincvent, fiind un predictor puternic al 

delincvenţei (Le et al. 2005; Friday, 2006). 

Prin  variabila „emigrarea temporară părinte/părinţi”, am urmărit 

dacă aceasta experienţă s-a constituit într-un factor care moderează 

succesul sau eşecul ieşirii din sistem prin lipsa exercitării unei 

supravegheri adecvate şi a unui control parental adecvat. 84.8% dintre 

aceştia nu au avut un părinte sau părinţii care au emigrat temporar, 

dintre aceştia 68,6% ies la finalizarea termenului de supraveghere, prin 

succes. Subiecţii care au beneficiat de suport familial reprezintă aproape 

triplu faţa de cei care nu au beneficiat de suport familial (75.8% versus 

24.2%), majoritatea dintre ei finalizează cu succes perioada de 

supraveghere. Suportul familial operaţionalizat prin legături familiale 

puternice caracterizate de ataşament părinte-copil (Hirchi, 1969), 
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implicarea în educarea şi responsabilizarea minorului, dar şi o 

supervizare coerentă scade incidenţa riscului la care sunt expuşi toţi 

minorii/tinerii care intră în SP. Riscul de a ieşi prin eşec scade cu cât în 

viaţa subiecţilor sunt prezenţi factori cu rol protectiv, iar evenimentul 

concurent (în cazul prezent „eşecul”) să nu se producă.  

 
Analiza Kaplan-Meier  
 

Tabel 3. Testul Log-rank pentru egalitatea funcţiilor de supravieţuire, 
pentru două evenimente: ieşirea prin eşec şi prin succes din SP 

 

Caracteristici Ieşirea prin Eşec din SP Ieşirea prin Succes din SP 

 hi-pătrat χ2 p hi-pătrat χ2 p 

Încarcerare 
părinţi/rude 

apropiate 

10,591 0,001 0,649 0,420 

Emigrare 
temporară 

părinţi 

4,844 0,028 2,881 0,090 

Suport familial 16,090 0,000 0,000 0,991 

Sursa: Creat de autor  
 

Testul Log-rank indică diferenţe semnificative statistic pentru 

toate cele trei variabile luate în analiză: „încarcerare părinţi/rude 

apropiate”, „emigrare temporară părinte/părinţi”, „suport familial”.  

Pentru variabila „încarcerare părinţi/rude apropiate” hi-pătrat 

χ2=10.951, p=0.001, în timp ce în cazul variabilei „emigrare temporară 

părinte/părinţi” hi-pătrat χ2=4,844, p=0,028. În cazul variabilei „suport 

familial” hi-pătrat χ2=16,090, p=0, 000.  

Se poate observa astfel că, factorii „încarcerare părinţi/rude 

apropiate”, „emigrare temporară părinte/părinţi” şi „suport familial”, nu 

prezintă efecte semnificative asupra modalităţii de ieşire prin succes din 

SP, însă prezintă efecte semnificativ statistic pentru evenimentul 

concurent (eşec). Cel mai important efect asupra ieşirii prin eşec din SP 

îl are variabila „suport familial” , hi-pătrat χ2=16,090, p=0,000. 

Dimensiunea familială (însemnând structura familiei, calitatea relaţiilor 

de comunicare/supervizare etc.) este strâns legată de delincvenţa 

juvenilă (Demuth şi Brown, 2004; Juby şi Farrington, 2001). În cazul 
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analizei prezente subiecţii cărora familia (părinţii, bunicii, rudele) nu le 

oferă suport (emoţional, material) pe durata supravegherii sunt mai 

expuşi riscului ieşirii prin eşec, întrucât instituţia probaţiunii nu poate, 

chiar dacă reuşeşte până la un punct, să compenseze lipsa suportului, 

vital cu atât mai mult cu cât subiecţii noştri sunt minori/tineri.  
 
Concluzii  

Rezultatele obţinute arată că ieşirea prin eşec din SP este mai 

probabilă în cazul subiecţilor care prezintă un tablou familial cu 

probleme caracterizat de lipsa suportului familial, încarcerarea 

părinţilor/rudelor apropiate (fraţi în special) şi emigrarea temporară a 

unui părinte sau chiar a ambilor părinţi.  Toate aceste variabile fiind 

subsumate legăturii sociale slabe, rupte a minorului/tânărului cu familia 

sa. Riscul ieşirii cu eşec din SP s-a constat a fi  mai mare pentru cei care 

au părinţi sau fraţi încarceraţi, acest lucru fiind explicat prin prezenţa 

pattern-ului familial infracţional şi impactul asupra preluării acestuia de 

către copii (Ang şi Huan, 2008; Friday et al. 2005; Friday 2006), dar şi în 

rândul subiecţilor care nu beneficiază de suport familial (Demuth şi 

Brown 2004; Ingram et al. 2007).   

În acest ultimă situaţie, suportul familial are un rol decisiv atât în 

perioada de supraveghere, pentru a-i susţine subiectului motivaţia pentru 

schimbare, dar şi după ieşirea din SP, când instituţia probaţiunii nu mai 

exercită nici un control asupra acestuia, soliditatea şi calitatea unor 

legături cu familia îl poate ancora pe subiect într-un univers de 

preocupări diferit de cel delincvenţial, cu caracter prosocial, care să îi 

cultive valori sociale pe care le împărtăşesc membrii unei societăţi 

convenţionale, pentru a se evita recidiva. în mod paradoxal, pentru 

variabila „emigrarea temporară părinte/ părinţi, riscul de a ieşi prin eşec 

din SP este mai mare pentru subiecţii a căror părinţi nu au emigrat, fapt 

ce poate fi explicat prin legăturile sociale slabe ale minorului/tânărului 

cu familia, a lipsei de suport familial, a lipsei de control parental şi 

comunicare, aspecte care, în cazul subiecţilor ai căror părinţi sunt plecaţi 

în străinătate se încearcă a fi substituite şi, în cazul nostru se pot remarca 

chiar efecte pozitive ale controlul din surse externe (e.g. instituţia 

probaţiunii, şcoala, ONG-uri), care reuşesc să aibă un control asupra 

celor care au părinţii emigraţi, sau cel puţin acest lucru îl putem deduce 

în urma rezultatelor obţinute. Variabila „emigrarea temporară a 

părinţilor” mai poate fi asociată şi cu perioadele critice de instabilitate 
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financiară cu care se confruntă familiile acestor minori/tineri care au 

intrat în probaţiune.   
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